
األسمم

احمد خلٌفه خضرى عبد الحلٌم1

احمد حمدى صالح2

احمد سٌد حفنى عمر3

حازم محمود محمد مصطفى4

محمد سلٌمان على مرس5ً

محمد عبد الحمٌد عبد السالم احمد6

محمد ٌحٌى بدر الدٌن عبد الستار7

محمود نور الدٌن محمد عبد المجٌد8

مصطفى حمدان رمضان حسن9

مصطفى عابدٌن ضوى حسن10

مصطفى عوض عبد المتعال حق هللا11

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بأسوان



األسمم

محمد سٌد محمد السٌد1

محمود اسماعٌل عباس اسماعٌل2

فوزى العربى فوزى مك3ً

مٌنا منٌر ابراهٌم فاخورى4

محمد السٌد محمود احمد5

هشام سٌد عبد هللا عثمان6

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة باألقصر



األسمم

محمود محمد حسن محمد شتا1

ابو بكر عبد المنعم عبد القادر هٌكل2

احمد صبحى اسماعٌل بهنسى3

رمزى خالد غرٌب4

محمد عبد المعطى محمد دراز5

محمد ناجى عبد العاطى على6

ابراهٌم عطٌه جمعه عٌد7

احمد خمٌس ابراهٌم احمد8

احمد صبحى محمد عبد العال مهنا9

احمد محمد عبده جاد سعٌد10

اسالم عبد الجلٌل محمد مصطفى11

خمٌس صالح جاب هللا فتح هللا12

صبحى عبد السالم محمد القاضى13

عبد اللطٌف عادل عبد اللطٌف شعت14

محمد توفٌق محمود توفٌق داود15

مصطفى محمد فؤاد احمد اسماعٌل16

بسٌونى خطاب احمد خطاب17

حسن محمد السعٌد محمد سالم18

كرٌم ٌسن عبد القادر حسٌن19

محمود احمد رٌاض نعٌم20

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالبحيرة



األسمم

ولٌد محمد حسانٌن محمود1

احمد عبد السمٌع دروٌش حسانٌن2

قوشتى سٌد عبد المنعم عبد المجٌد3

محمد ابوطالب احمد محمود4

محمد محمود حسٌن محمد5

مصطفى حسٌن محمد حسٌن6

ٌاسر صالح الدٌن رفاعى عبد العلٌم7

احمد السعٌد صدقى نصار8

احمد عبد الجواد محمود محمد9

احمد محمد احمد حسن10

حسن عطٌه منصور11

حماده سلطان رمضان عبد النبى12

خالد عبد الجواد محمود محمد13

سٌد محمد هاشم سٌد14

عالء حسن فرغلى سٌد15

على سعد حسن على16

فهد ماهر ابوضٌف17

محمد محمود سلٌمان على18

محمود محمد عبد الرحٌم19

بحر فتحى عبد الناصر20

خالد عبد الناصر بدران21

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بأسيوط



األسمم

احمد رضوان محمد احمد1

احمد عٌسى محمد عٌسى2

احمد محمد بكر محمود محمد شادى3

احمد ممدوح محمد حسنٌن4

احمد ٌحٌى احمد محمد بدر5

اٌهاب ابراهٌم محب ابراهٌم محمد6

خالد ابراهٌم محمد احمد7

خالد محمد مصطفى البٌومى8

رزق ابو الغٌط شفٌق رجب9

محسن محمد عبد الفتاح النجار10

محمد المتولى محمد محمد البٌومى11

محمد عمران احمد عبده12

محمد نٌازى محمود موسى ابراهٌم13

هانى لطفى شفٌق احمد14

هشام رمضان احمد حسن15

ٌوسف ابراهٌم ٌوسف رزق16

اسالم جبر احمد السٌد17

محمد الرفاعى السٌد فرٌد خلف18

احمد محمد السادات محمد فوده19

السٌد محمد شحتو شحتو20

رضا محمد السٌد السٌد احمد21

محمد عادل صادق السعٌد22

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالدقهلية



األسمم

اسالم محمد حمد هللا السٌد1

فتحى عبد الحمٌد فتح2ً

مراد احمد احمد محمد3

احمد وحٌد احمد عبد الوهاب4

اشرف السعٌد خٌرى محمود5

السٌد عبد الناصر السٌد احمد6

السٌد محمد عبد الباقى مرس7ً

عبد العزٌز فتحى ٌسرى محمد8

محمد احمد عبد الحكٌم حمام9

محمد احمد محمد احمد عراب10ً

محمد احمد محمد عطٌه صالح11

محمد السٌد محمد مرس12ً

محمد رمضان احمد على13

محمد عباس على احمد قاسم14

محمد عبد الشافى احمد احمد15

محمد عبد الكرٌم محمد على16

محمد عبد النبى محمدى امٌن17

محمد عبده السٌد عبد المعط18ً

محمود ابراهٌم السٌد عطٌه العشماوي19

محمود محمد رافت محمد السٌد20

مصطفى حامد محمد عبده21

هانى عاطف عبد المولى عبد الرحٌم22

سامح جمال جابر عطٌه23

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالشرقية



األسمم

على سعد عٌسى شحاته1

محمد على عبده على القطان2

محمود ابراهٌم محمود محمود3

محمود جوده عبد الحمٌد4

السٌد محمد عبد المنعم5

ٌاسر على على ٌوسف البحراوى6

عبد الفتاح فكرى عبد الفتاح7

احمد رضوان محمد محمد حبش8

طه محمد ٌحٌى احمد9

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة ببورسعيد



األسمم

تامر حمٌده عبد الغنى1

حسام كمال محمد الهادى2

مصطفى عبد العلٌم عبد الحكٌم3

محمود على عبد الرحمن4

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالقليوبية



األسمم

عصام عبد المنعم ابراهٌم البمبى1

عبد الفتاح مجدى عبد الفتاح2

عالء محٌى محمد حسن3

محمد احمد عبد العزٌز شنب4

محمد زٌن العابدٌن محمد زباله5

احمد محمد عبد الفتاح الشناوى6

اسماعٌل السٌد ابراهٌم عبد المجٌد عطا هللا7

اٌمن الدسوقى فرج الشام8ً

عبد العزٌز نجاح عبد العزٌز الشاعر9

عماد ٌوسف فرج العبد10

محمد سعد ابراهٌم النجار11

السٌد الحسانٌن السٌد رضوان12

محمد محمود عبد القادر احمد13

محمود حمدى محمد ابو سالم14

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالغربية



األسمم

احمد محمد ابراهٌم عبد الحلٌم1

طلعت حامد حامد زعلول2

عالء محمد عماره زهران3

على شكرى محمد ابراهٌم4

كرٌم فرح احمد ابراهٌم رجب5

محمد رمضان رمضان على عٌد6

محمد سٌد الدسوقى ابوطبل7

محمد معاذ  سلٌمان السٌد ابراهٌم8

محمد ناجح الشربٌنى عوض9

نصر عبد الحمٌد زعلول10

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بدمياط



األسمم

احمد على عبد الونٌس على1

احمد محمد منشاوى المزٌن2

رجب عوض محمد مدٌن3

محمود محمد محمد سلٌم4

احمد سعٌد عبد الحمٌد عباس5

السٌد عبد اللطٌف حسن باشا6

امٌن حمدى امٌن على7

اٌمن احمد محمد فرحانه8

صبرى صبحى ابراهٌم هاللى9

ابراهٌم حسام الدٌن عطٌة10

ابراهٌم محمد مصطفى الطنطى11

ابوبكر محمد عبد العظٌم بدرالدٌن12

احمد السٌد ابراهٌم ابو العال13

احمد جمال امٌن محمد14

اسالم سعٌد محمد هنٌدي15

السٌد الشبراوى امٌن السٌد16

زكرٌا سعٌد عبد الحمٌد عبد العزٌز17

كرم فرحات محمود احمد18

محمد رزق على عبد المقصود19

محمد صالح محمود عبد السالم20

ربٌع سلومه عبد الفضٌل على21

المقبولٌن لوظٌفة خدمات معاونة بالمنوفٌة



األسمم

عمار حمدان عبد اللطٌف سعٌد1

محمد جابر شحاته جوده2

احمد فتحى عبد العلٌم سٌد3

احمد قرنى احمد على4

احمد خمٌس رمضان محمد5

حسن احمد مبروك تمام6

حلمى كمال قرنى حسٌن7

ربٌع احمد ٌونس محمد8

عبد هللا رمضان حسن حبٌب9

عمرو محمد سعٌد رٌاض10

محمود توفٌق محمد عبد الجلٌل11

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة ببنى سويف



األسمم

احمد عثمان عبد الرحٌم حسن عثمان1

عبد الرحمن محمد عبد البدٌع محمد2

اسالم السٌد عطٌه حمدان3

عبد هللا خالد محمود حسٌن حامد4

احمد فتحى محمد سالم5

اسامه خلٌل ابراهٌم رمضان6

سٌد غرٌب عبد الصبور عبده7

مجدى محمود سعد هالل8

محمد اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل الشوربجى9

محمد سعٌد ابراهٌم منصور10

محمد صبحى محمد عبد الحفٌظ11

محمد عبد المعبود السٌد حسانٌن12

محمد على نور الدٌن مصطفى محمود الوراقى13

ماهر وهدان على حسن14

محمد الباز محمد الباز15

ٌوسف محمد حسان عٌد16

اسالم محمد احمد حسن17

اسالم محمد عطٌه عبد الجوادسلٌمان18

باسم فتح هللا امٌن السٌد خطاب19

عالء سلٌم غانم السٌد20

محمد ابراهٌم محمود محمد شاهٌن21

محمد محمود عزت22

عبد العزٌز محمود بركات بسٌونى23

احمد ماهر على مرزوق24

محمود ابو النور مهنى اسماعٌل25

المقبولٌن لوظٌفة خدمات معاونة باالسماعٌلٌة والسوٌس وشمال وجنوب سٌناء



األسمم

حسن عبد الستار محمد احمد1

احمد راجح عبد الرحٌم احمد2

حسن كامل عبد الستار مرسى3

سٌد عبد الفتاح حماده غنٌم4

طه حسٌن احمد عبد الرسول5

محمد خمٌس ٌمنى سلٌمان6

محمد عبد النبى عبد الحمٌد7

محمود على عمر8

محمود محمد قابٌل ابراهٌم9

مصطفى محمد بشٌر احمد10

ابراهٌم ٌوسف ابو السعود بغدادى11

اٌمن عبد الحى عبد الشافى براوى12

سٌد عبد االمام محمد13

عبد الحافظ احمد موسى14

محمد جابر محمد رضوان15

محمد عباس على احمد16

محمد عصام محمد حسٌن17

محمود محمد محمود خطاب18

ٌاسر حماده عبد الغنى19

ٌاسر محمد محمود جالل20

ٌوسف احمد محمد موسى21

المقبولٌن لوظٌفة خدمات معاونة بقنا والبحر األحمر



األسمم

احمد حسٌن حسن مسعود1

احمد جالل السٌد محمد2

احمد فؤاد فرج كامل3

احمد محمد محمد عبد الفتاح4

صالح عبد الحكٌم محمد محمد5

عبد اللطٌف محمد عبد الرحٌم عبد اللطٌف6

عمرو شمس راشد على7

محمد اسماعٌل احمد اسماعٌل8

محمد حسن محمد مهنى9

محمد حمدى عارف احمد10

مرسى سلسٌل مرسى محمود11

هشام محمد بشندى عبد الجابر12

احمد عبد القادر نجٌب السٌد13

احمد عبد الهادى شحاته عبد الحافظ14

احمد محمد احمد احمد15

اشرف محمد لبٌب احمد16

رشاد محفوظ سبع حسٌن17

صالح محمد راضى عبد الجٌد18

عادل عٌد احمد اسماعٌل19

عمرو عبد هللا ابراهٌم عبد العاطى20

محمد جمال احمد عبد الوهاب21

محمد فتحى محمد عثمان22

مصطفى طلبه اسماعٌل عبد الظاهر23

نجٌب محمود نجٌب السٌد24

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالمنيا



األسمم

امٌر فتحى فؤاد1

احمد فتحى على محمد2

احمد حماده احمد ابراهٌم3

عماد حمدى على احمد4

عمرو عاطف محمد ابراهٌم5

محمد السٌد احمد ابو الحسن6

محمود احمد نظمى بكرى7

محمود عبد الناصر مهران خلٌفه8

مصطفى محمود ابو الغٌط محمد9

ناصر شاكر محمد عرابى10

احمد صابر على  محمد11

خلٌفه على خلٌفه محمد12

على عبد الرحمن ابراهٌم عٌد13

على معروف على عبد الرحٌم14

كرم عبد الهادى فؤاد محمد15

محمد السٌد احمد هاشم16

محمد حمدى عثمان عبد الاله17

محمد رشاد خلٌل تغٌان18

محمد فؤاد عبد العال على19

مدحت رمضان محمد مرسى20

محمود عبد الرحمن محمد احمد21

محمود ٌوسف محمود عباس22

مصطفى جوده اسماعٌل محمد23

المقبولٌن لوظٌفة خدمات معاونة بسوهاج 



األسمم

احمد مجدى على1

حمزه عبد الحفٌظ حمزه2

طاهر محمد عبد التواب3

محمد على محمد المدولب4

احمد حماد محمود عبد السالم5

احمد عبد الرازق طه هنٌدى6

احمد عبد العزٌز محمود7

احمد عبد المعز احمد عٌسى8

احمد قاسم عبد الحمٌد9

اٌهاب محسن زكى10

رجب ابراهٌم محمد11

محمد احمد محمود عفٌفى12

محمد عبد الكرٌم بحٌرى13

احمد رشاد عبد العال14

حنفى عبد الولى حنفى15

مجدى محمود عبد الغنى16

محمد احمد مرسى ابو قوره17

محمد حسن عبد السالم18

محمد حسن عٌد جمعه19

محمد على محمود ابو الرٌش20

احمد احمد على الشٌخ21

احمد سعٌد عبد الجلٌل22

احمد محمد عبد الراضى23

اسالم محمد محمود هدٌله24

حسام حسن حسن النجار25

ذكى عبد السالم خلف26

رجب محمد ابراهٌم27

شاهٌن محمد محمد الغلبان28

عبد الغفار محمد عبد الغفار29

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالقاهرة



عصام عبد اللطٌف عبد السالم30

عالء عبد الرحمن عبد المنصف31

على احمد على عز الدٌن32

مسعود خضر ابو الٌزٌد33

احمد العدروسى عبد العلٌم34

احمد رجب عبد المجٌد35

احمد عبد الحمٌد محمود36

احمد عبد القوى ابراهٌم37

احمد عفٌفى سلٌمان الشٌخ38

احمد محمود عبد الفتاح39

اسالم االمٌر عبد الاله40

اسالم عبد البدٌع عبد الموجود41

السٌد بدر محمد42

حسام حسن ابو الخٌر43

خالد احمد محروس غانم44

سعٌد عبد الكرٌم بحٌرى45

شرف حسن محمد46

عبد الرازق هرماش عبد الرازق47

عبد الرحمن محمد احمد48

عبد هللا محمد فتحى49

محمد عبد الهادى عبد السٌد50

محمد كمال محمد عبد ربه51

مصطفى عبد الغفار منشاوى52

هانى جمال سوٌلم ابراهٌم53

ابراهٌم السعٌد على54

احمد شعبان محمد55

احمد محمد على الصفٌان56

جمال فتح محمود ابو حامد57

رضا السٌد محمد جاب هللا58

سعٌد محمد عبد الحلٌم59

عبد الحمٌد العربى عبد الحمٌد عنتر60

عبد الخالق رجب عبد الخالق61



عبد الرحمن جاد المولى عواد62

عبد العزٌز عبد هللا فرحات63

عبد هللا محمد محمد سعد64

عصام عبد المنعم عبد الغفار65

عٌد سعٌد زكرٌا66

محمد رمضان محمد احمد67

محمود على محمد على68

محمد عكاشه لطفى69

احمد صفوت عبد المجٌد70

احمد محمد نجٌب زاهر71



األسمم

مصطفى صالح محمود على1

مصطفى عباس ابراهٌم حنٌتر2

رمضان على محمد عبد الجواد3

احمد اشرف عبد الستار محمد4

خالد محمود على عبد النبى5

سٌد على سٌد محمد6

شعبان مسعد شعبان محمد سعد7

محمد عبد العزٌز احمد اسماعٌل8

محمد عبد المنعم اسماعٌل محمد9

محمد على عطٌه عبد الحلٌم10

مصطفى بٌومى عبد الغفار على11

ناصر احمد محمد الون12

ابراهٌم احمد عبد الحً سلومة13

اسالم عمر مبروك الهلٌس14

احمد شرٌف محمد عنتر15

احمد ٌحٌى فهمى خلٌل16

جمعه زاهر قندٌل البٌاع17

سمٌر محروس جمعه حسن18

شرٌف ناصر كامل محمد19

طلعت السعودى احمد عبد اللطٌف20

عالء احمد مرعى21

على عبد اللطٌف محمد النجار22

محمد خالد معتمد سعٌد23

محمد رجب عمر مرسى24

محمد جمال الدٌن عبد الفتاح محمد25

محمد ممدوح عبد السالم عبد الرحمن26

محمود احمد عبد العاطى حسٌنى27

مصطفى سٌد محمود عبٌد جوده28

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالجيزة



األسمم

سامح عبد العال محمد السٌد1

محمود سٌد رمضان حسان2

حمادة جودة عبد المنجى جودة3

خالد مصطفى عبد الوهاب سعٌد4

رمضان محمد احمد نصر5

شعبان احمد محمد حسٌن6

شعبان عوٌس عبد الفتاح عبد الموجود7

طه محمد عبد المجٌد سعٌد على8

عبد التواب بكرى طه سعٌد9

محمد السٌد نبٌل السٌد10

محمد سٌد خلٌل مرسى11

محمد سٌد محمد على12

محمد عبد المنعم محمود عبد اللطٌف13

مصطفى رمضان عبد الفتاح مصطفى14

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بالفيوم



األسمم

باسم بركات على عركز1

جالل رجب احمد عبد هللا2

خمٌس احمد حسٌن البصال3

احمد مصطفى بركات احمد غنٌم4

باسم رجب اسماعٌل محمد عابده5

محمد السٌد عبد الحمٌد العرجاوى6

احمد عبد المحسن عبد السالم7

اشرف ابراهٌم على ابراهٌم8

السٌد مصطفى السٌد9

فوزى شعبان ابراهٌم محمد جاوٌش10

محمود احمد عبد المولى محمود11

محمود رمضان عبد العزٌز عبد الغفار12

محمود عطا عطا احمد الشال13

احمد شعبان محمد احمد الصعٌدى14

احمد محمد ابراهٌم الشحات15

بهاء محمد عابدٌن16

توفٌق مصطفى توفٌق محمود17

حماده فهٌم فهمى عبد ربه سالم18

رضا عبد العزٌز بسٌونى مقلد19

عالء فتوح مصطفى الكٌالنى20

محمد محمد عبد السمٌع احمد21

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة بكفر الشيخ 



األسمم

محمود رمضان احمد ابو لٌلة1

جون امٌل رزق2

رجب حسن محمد عبد الرحٌم3

احمد ابو بكر محمد ابو بكر4

عباس مستور عباس ابراهٌم5

عبد الجلٌل محمود عبد الجلٌل ٌوسف6

ٌاسر عبد المنعم السٌد محمد7

احمد انور عبد الحمٌد جحا8

احمد حمدى على حسنٌن9

جمعه عبد الحكٌم احمد عبد الحافظ10

حمدى محمد محمد حسن11

خالد محمد شٌبه عبد الجواد12

سامح محمد زٌدان13

عز الدٌن عبد الرحمن ناجى14

عزت خمٌس رزق السٌد15

محمد ابراهٌم عبد القاهر16

محمد احمد عبد المنعم عبد اللطٌف17

محمد على سالم18

محمود ذكى انور زكى جمعه19

مصطفى محمد اٌوب على20

هانى احمد عبد الشافى21

هانى فرٌد عبد العزٌز عطٌه22

ٌوسف محمد محمد حجازى23

مجدى سلومه ٌادم بدر24

محمد السٌد محمد عبد الرحمن25

عبد هللا كمال احمد26

محمد تاج سلٌمان27

عصام بسٌونى مندور28

محمد الشحات عبد المالك29

محمد سعٌد السٌد ابراهٌم30

المقبولين لوظيفة خدمات معاونة باالسكندرية ومطروح



احمد محمد على محمد ابو صالح31

احمد عبد العظٌم حسان عبد العظٌم32

حسام مجدى زاٌد33

ٌوسف احمد محمود رشوان34

محمد محمود الزمزى عبد الهادى35


